Lars, Jesper N og Arne vandt lynmesterskabet 2017

30. maj 2017

Der var mødt 13 af klubben spilere op til kampen om årets lynskakmesterskab, og det var samtidig
afslutningen på denne sæson.
Der var præmier til de 2 bedste, samt en scoringspræmie til den bedste ikke-mesterspiller.

Der bliver lynet. Foto Arne
Arne lagde godt fra start og vandt sine 5 første partier, men så mødte han Lars, der vandt, og dermed gik
Lars i spidsen for turneringen. Jesper Nielsen gjorde det også godt, og han vandt over Lars, der desuden
måtte afgive ½ point til en velspillende Jesper Halberg.
De øvrige mesterspillere ville også være med, og så måtte Jesper Nielsen ned mod både Jesper Kristiansen
og mod Erik Sørensen.

Bent C. mod Bent G. Foto Arne

Før de sidste 2 runder førte Arne med 10 point ud af 11, og lige efter fulgte Lars med 9½ og Jesper Nielsen
med 9. I 12. runde gik det imidlertid galt for Arne, da han satte dronningen i slag i et remisslutspil mod Erik,
mens både Jesper og Lars vandt.

Tobias og Jesper H. dyster. Foto Arne
Så Lars førte før sidste runde med 10½ foran Jesper Nielsen og Arne med 10, og de skulle mødes. Det blev
et meget lige parti, som sluttede remis i et slutspil med ulige farvede løbere. Ved siden af havde Lars en god
stilling mod Jesper Kristiansen, og Jespers tid udløb, men det opdagede Lars ikke, og i stedet fik han sat sin
konge i slag.
Den dramatiske afslutning betød, at Lars, Jesper Nielsen og Arne alle sluttede på 1. pladsen med 10½ point,
og da der ikke var opsat regler for, hvad der så skulle ske, så delte de 3 Lynskakmesterskabet for 2017. Ved
lodtrækning fik Lars den store æske chokolade og Arne fik den lille æske chokolade.

Præmien som bedste ikke-mesterspiller blev vundet af Jan Thomsen med 7½ point foran Alex med 7 point.

Resultattavlen for lynskakmesterskabet. Foto Arne
Hermed holder klubben sommerferie, og vi mødes igen medio august. Der kommer snarest muligt en
sæsonplan for 2. halvdel af år 2017.05.30

God sommer!
Arne Bjørn Jørgensen

